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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
om kriterier för en hållbar nordisk gruvnäring  

Gruvdriften är en traditionell nordisk näringsform som för tillfället genom-
går en period av kraftig utveckling. Enligt en analys från investeringsban-
ken Goldman Sachs, publicerad den 9.10.2012, utgör de nordiska länder-
na intressanta investeringsobjekt och konkurrenskraftiga alternativ i jäm-
förelse med övriga traditionella gruvdriftsländer, som till exempel Austra-
lien, Sydafrika och Canada. 
 
Utvecklingen av den nordiska gruvnäringen är ett spetsprojekt i samband 
med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet år 2013. Syftet 
med det så kallade NordMin-projektet är att skapa en nordisk plattform 
för hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft för den nordiska gruv- och 
mineralnäringen. Enligt det svenska ordförandeskapsprogrammet kommer 
NordMin att ”arbeta med hela värdekedjan inom gruvnäringen – från pro-
spektering till återvinning och resurseffektivitet samt med näringsutveckl-
ingsfrågor som utbildning, forskningssamarbete, företagens sociala an-
svar, jämställdhet och kompetensförsörjning.” 
 
Mittengruppen menar att Sveriges initiativ om den nordiska gruvnäringen 
siktar på framtiden och är aktuellt. Som en fortsättning på initiativet före-
slår Mittengruppen att de nordiska länderna gemensamt utarbetar exakta 
kriterier för hållbar gruvnäring. Dessa kan förverkligas till exempel i form 
av en deklaration, där man fastslår förutsättningarna för en ansvarsfull 
gruvnäring, både ur en miljömässig och samhällelig synvinkel. I deklara-
tionen skulle man ta hänsyn till natur- och vattenskydd, den lokala be-
folkningen och näringarna, samt gruvarbetarnas säkerhet och rättigheter. 
Gruvföretagen, som driver verksamhet i de nordiska länderna, bör ges en 
möjlighet att underteckna deklarationen. Ett liknande dokument är ”Nordic 
Built Charter”, enligt vilket företagen binder sig till nordiska standarder för 
hållbart byggande.   
 
Det finns otaliga exempel på gruvverksamhetens negativa inverkan på 
miljön och lokalbefolkningen. En nordisk hållbar gruvnäring skall basera 
sig på respekt för miljön, lokalbefolkningen och den övriga näringsverk-
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samheten. Att uppfylla krävande och höga nordiska kriterier och miljö-
standarder anses även som en konkurrensfördel på den globala mark-
naden. Ytterligare bör den nordiska modellen för gruvnäring utgöra kär-
nan för eventuella europeiska normer som EU-kommissionen förbereder. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Mittengruppen att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att upprätta kriterier för hållbar nordisk gruvnäring 
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